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م شاع استخدامه في                          وم معاصر مه ى مفه ذه في التعرف عل ة ه       تنعكس أهمية الدراسة الحالي
اد          Knowledgeسنوات األخيرة، هو مفهوم المعرفة      ال ؤمن إيج ببية ت  وإدارتها بإعتبارها روابط س

ستجدة                    رات والمعلومات الم ين الخب دمج ب ة أخرى ت . معنى للمعلومات، وإنها، أي المعرفة، من جه
ة            ا إدارة المعرف إدار     وآذلك التعرف على األسس المنطقية التي تستند عليه ا ب ة ، من حيث إرتباطاته

ا يحصل       المعلومات، على إعتبار أن هذه األخيرة    شاطات المرتبطة بإقتناص واسترجاع م تمثل الن
  .عليه اإلنسان من معلومات، والتفاعل معها

ر   ب آخ ن جان ا            م ل أبعاده ات بك ا المعلوم ي أن تكنولوجي ضًا ف ل أي ة تتمث ة الدراس إن أهمي ف
ل المع    ي تناق اس ف ا دور أس يلها له ورها وتفاص راد    وص سات وأف ي المؤس املين ف ين الع ات ب لوم

  .المجتمع، والتفاعل مع نقل تلك المعلومات
ا                    ائقي، أو آم نهج الوث       أما بالنسبة إلى منهج البحث المتبع في هذه الدراسة فقد اعتمد الباحث الم
ل     ة وتحلي ى دراس ز عل ذي يرآ اريخي، ال سميته بالبحث الت ي ت اب البحث العلم ن آت دد م و لع يحل

  .الوثائق والكتابات، ومناقشتها، والخروج بمجموعة مناسبة االستنتاجات منها
اول        ة يح ة الحالي ي الدراس ث ف إن الباح دم ف ا تق اس م ى أس ن         وعل ة م ى مجموع ة عل اإلجاب

  :التساؤالت البحثية، من بينها
دد         - من المصطلحات    ما هو جوهر العالقة بين المعرفة، من جهة، وبين المعلومات وإرتباطاتها بع

  ؟األخرى، من جهة أخرى
ة       - ل المعرف ي تناق دراتها، ف ا وق ل أبعاده ات، بك ا المعلوم و دور تكنولوجي ا ه ا   م شارآة به والم

  وتحويلها؟
ة، من مع     ما هو دور تكنولوجيا ال- ل المعرف ة ضمنية  معلومات في تحوي  Tacit knowledge رف

ة     ة معلن ى معرف ة    . Explicit Knowledge إلى معرفة ضمنية أخرى، أو إل ل المعرف ذلك تحوي آ
  المعلنة إلى معرفة معلنة أخرى، أو إلى معرفة ضمنية؟

ة         - ى موضوع حصاد المعرف  آحل استراتيجي   Knowledge Harvestingفي ضوء النظر ال
ة، ف د المعرف ستخدمة   لتولي ات الم ذي يناسب التكنولوجي ة ال ات حصاد المعرف ا هي مراحل عملي م
  ، وخاصة المعرفة الضمنية منها؟القتناص المعرفة

  لبيانات والمعلومات والمعرفةاالعالقة بين : أوًال
ة  ن إدارة المعرف دث ع دما نتح ات           عن ا بالمعلوم ا ونربطه ى خلفياته ودة إل ن الع ا م د لن ال ب  ف

ا  والبيانات، فهما، أي البيانات والمعلومات، ات فا. مرتبطتان بشكل وثيق بالمعرفة وإدارته ي ه  لبيان
ة   ة  raw factsمواد وحقائق خام أولي ى  ، ليست ذات قيم م      ومعن ا ل ذا، م ي ه شكلها األول ربط و   ب  ت

دة    ة أو معلوم   تحول إلى معلوم  ل" تعالج" ة ومفي ات التي تمت        إذن  فالمعلومات   . ات مفهوم هي البيان
ا،     ويرمز. معالجتها، وتحويلها إلى شكل له معنى      في  بة و  في الحوس     عادة ألجزاء البيانات ومقاطعه

ات د البيان اء قواع ة،بن ن بمجموع ات  م ون Bytes البايت ي تك سجيلة الت د أو الت ا القي ،  Record لن
  .وهكذا
بة، بحيث      أنها  فالمعلومـات  أما          ة مناس ة توليفي سقة بطريق مجموعة من البيانات المنظمة والمن

ا في          تعطي معنى خاص، وترآيبة متجانسة من األفكار والمفاهيم، تمكن اإل          تفادة منه سان من االس ن
ا بغرض            .الوصول إلى المعرفة واآتشافها     والمعلومات، أيضًا، هي عبارة عن بيانات تمت معالجته

  .ق هدف معين، يقود إلى اتخاذ قرارتحقي
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ا،                البياناتف       م معالجته ا ت ا إال إذا م ى له ل، ال معن ارات أو جم  تأخذ شكل أرقام أو رموز أو عب
ادة عن                 وارتبطت مع بعض   ك ع ها بشكل منطقي مفهوم لتتحول إلى معلومة أو معلومات، ويكون ذل

  .طريق البرامجيات واألساليب الفنية المستخدمة في الحواسيب عادة
دة                   ا    أما المعرفة فهي معلومات باإلمكان استخدامها واستثمارها للوصول إلى نتائج مفي ، أي أنه

د تكون     . االستخدام الفعال واألمثل للمعلومات    ة ق ل، أو            والمعرف يئًا من قب ا ش رة ال نعرف عنه  مبتك
ة ا معرف دة،أنه ا    جدي دل منه سابقة أو يع ا ال ن معارفن ع م دًا يوس يئًا جدي ضيف ش ي .  ت ة ه فالمعرف

تي    م واالس ة للتواصل والفه ا  معلومات قابل ين به راد المعني ل األف م تخضع  . عاب من قب ه إذا ل ذا فإن ل
إن المعلومات ال يكفي أن      . طبيق فإنها لن تكون معرفةالمعلومات لالستخدام والت   ق ف ومن ذا المنطل

  تكون مفيدة بل إنها ينبغي أن تستخدم بشكل مفيد 
إن        و        ة       على أساس ما تقدم ف ة المعلومات بالمعرف ا يمكن أن         عالق أثيرات عليه ات، والت والبيان

  :)2007  والجنابي،،قنديلجي(  بالشكل اآلتينوضحها
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تصور العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة) 1(مخطط رقم 
  

 المعـرفـة
Knowledge  المعـلومـات 

Information  البيـانات 
Data  

معرفة ضمنية أو معلنة
قوائم، : ةمواد أولي، منتجات،خدماتقرارات

مصادر من داخل 
 وخارج المنظمة

وسائل وتكنولوجيا 
 معلومات واتصاالت

توليف أو  معالجة 
لحاسوب بواسطة ا
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اب         ن الكت ةإال أن بعض م ربط المعرف ي تعكس ي شكل  ، الت ات ب تثمار المعلوم تخدام واس  اس
ال،  ة،    بمصطلح آخر  فع ه المعرف ود إلي ة  ، تق رة  Wisdom   هو الحكم تي  ، والExpertiseأو الخب

اء        ة المعرفي اتمثل التراآم ي بعض من الحكم د ال راء    عن الي     ويوضح  . أو الخب  تصورًا،    المخطط الت
ات،                من زاوية أخرى، للعالقة بين الحكمة والمعرفة، من جهة، ومن ثم عالقتهما بالمعلومات والبيان

  (Lee, 2005)من جهة أخرى 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  عالقة بين المعرفة والحكمة وبقية العناصر المكون لهاتصور لل) 2(مخطط رقم 

  إدارة المعرفة وإدارة المعلومات: ثانيًا
ا             ة، وخاصة في منطقتن ين إدارة المعلومات وإدارة المعرف ة ب       ال يزال الجدل قائمًا حول العالق

ات وإدارة مراآز المعلوم            . العربية ين إدارة المكتب ذه   . اتوهو مشابه للجدل الذي سبقه ب حيث أن ه
ات            "إدارة مراآز المعلومات    "التسمية األخيرة  ر معاصر إلدارة المكتب ا هي إال تعبي اق     ، م م االتف  ت

ربين آذلك  عليه وتثبيته في معظم أجزاء المشرق العربي و        ي واألمريكي، إن صح    ،في المغ  األورب
  . التعبير

ي    ذا ف ائم ه دل الق وع الج د موض ف عن زءه األول .       وللتوق ين إدارة  ج ة ب ق بالعالق المتعل
صباغ     اد ال دآتور عم ل ال ه الزمي ا ذهب إلي ا م د أن آ ب يعتق إن الكات ة ف ات وإدارة المعرف المعلوم

 Dataلبيـانـات ا
   رموز وأرقام وعبارات وسياقات مبعثرة وغير مترابطة

Scattered, unrelated facts, writings, 
numbers, or symbols 

 Information المعـلومـات 
  بيانات مختارة ومترابطة تم تحليلها

Selected, organized and analyzed data 

  Knowledgeالمعرفــة 
ات مرتبطة بقدرات المستخدم  وخبرته التي تستخدم في حل مشكلة معلوم

  أو إيجاد معرفة جديدة

 Wisdom or Expertise :الحكمة أو الخبرة
   على شخص ذو قيم والتزام بنظرة وتفكير متقدم مستندمعرفي تراآم 

Forward looking and thinking based on one's values and 
commitment 
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ا في إرساء مجتمع المعلومات           "فيدراسته الموسومة    ى         "إدارة المعرفة ودوره ر جواب عل  هو خي
  :ذلك عندما آتب أن

ا هي إال           ... " ة م ذلك        البعض يتصور أن إدارة المعرف ات، ل رادف لمصطلح إدارة المعلوم ر م  تعبي
اتيون           ا نحن المعلوم ة هي              . فهي جزء أساسي من إهتماماتن رى آخرون أن إدارة المعرف في حين ي

ر                    ى مصادر المعلومات المتاحة عب داخل إل دة الخاصة بتنظيم الم ود المعق ى الجه مفهوم يترآز عل
ا الحاضر     و هذا ما يجعلها محور إهتمام المعلوما      . الشبكات رى أن         . تيين في وقتن ًا ي ًا ثالث إال أن فريق

ع    ون لبي شاريون اإلداري ات و اإلست ة المعلوم و تقني ر صرعات منتج ا هي إال آخ ة م إدارة المعرف
سي              دم التناف حلولهم المبتكرة إلى رجال األعمال المتلهفين ألية أداة يمكن أن تساعدهم في تحقيق التق

ًا       . ي ظل العولمة  الذي هم أحوج ما يكون إليه ف       و من المؤآد أن تقنية المعلومات تلعب دورًا محوري
ة           ل المعرف ق و نق ساعد أدوات  . في برامج إدارة المعرفة من خالل قدرتها على تسريع عملية خل و ت

ى أساس   وفرة عل ة مت ذه المعرف اه جعل ه ة الجماعات يإتج يم معرف ع و تنظ ي جم ة ف إدارة المعرف
شارآة سبب ضخامة. الم ة  و ب ات إدارة المعرف د أصبح سوق برمجي شعبه، فق ة و ت وم المعرف  مفه

اهيم  . مربكًا و غير واضح المعالم و محيرًا إلى حد بعيد  فمنتجو التقنية يطورون بدائل مختلفة من مف
اذج                     ساعد في تصميم نم ة ت إدارة المعرفة في منتجاتهم البرمجية، مما جعل الحاجة ماسة إليجاد أدل

اتألدوات إدارة ال راد و المنظم ة لإلف ة المتاح م إدارة . معرف ت، و نظ ار اإلنتراني ا اعتب و يمكنن
م  ذهني من أه ذآاء ال ذآاء االصطناعي، و أدوات ال ى ال ستندة إل نظم الم ة، و ال ائق اإلليكتروني الوث

  )2002الصباغ، ( ..."حلول إدارة المعرفة المستخدمة في الوقت الحاضر
  

  :تإدارة المعرفة وعلم المعلوما
بعض      و لل ا يحل ات، أو آم م المعلوم ة، وتخصص عل ات، من جه ين إدارة المعلوم اط ب        اإلرتب

ها من خالل عدد من     نؤآداإلبقاء على تسميته علم المعلومات والمكتبات، من جهة أخرى، يمكن أن            
  : والثوابت التي نوضحها بالنقاط التاليةالحقائق
تم  .1 د ي ًا التأآي اريف تعمق ر التع ي أآث ة المعاصرة ف سيرًا إلدارة المعرف ا وتف ى أنه ل عل تمث

ة ب شاطات المرتبط ات والن ى   التوجه ؤدي ال ة ت وير طرق متكامل ؤمن تط ي ت ة الت الدراس
ا                   شارآة فيه ات، والم ة من معلوم ه المنظم ا تملك اص، واسترجاع م ونظرًا  . تحديد، واقتن

مة، ومهيئة لالسترجاع  ألن الكثير من معلومات المنظمة تكون عادة محددة ومقيمة، ومنظ      
سمية    ة ت ة، أو أي ق أو المكتب ز التوثي ات، أو مرآ ز المعلوم ي مرآ شارآة ف ة والم واالتاح

ا                    ة بينهم إن العالق ذا ف ة، ل ، أي  أخرى تناسب رغبة المسؤولين عن هذا القطاع من المنظم
 .ز المعلومات، هي واضحةإدارة المعرفة ومرآ

الم تتوجه    "والمكتبات"ومات هنالك عدد متزايد من أقسام علوم المعل       .2 ، في مختلف دول الع
نح شهادة                            ونح ا يم دًا منه ددًا متزاي إن ع ك ف ر من ذل ل وأآث ة، ب ادة إدارة لمعرف دريس م  ت

دومينكان      ات ال ا جامع دًا، ومنه ة تحدي ي إدارة المعرف ستير ف ، Dominicanالماج
ا  ا Oklahomaوأآلوهوم رو Emporia، وأمبوري دن ، ولLoughborough، ولفب ن
 ( Sarrafzadah, 2005) .، وغيرهاLondon Metropolitanمتروبولتن 

ات ومنظمات المعلومات                 .3 ل جمعي ز من قب ات "هنالك اهتمام متزايد ومتمي في  " والمكتب
ك          ن تل د م ور العدي ل وأن مح دواتهم، ب ؤتمراتهم ون ي م ة ف ى ادارة المعرف ز عل الترآي

ا هو           ة، آم ؤتمر إفال      ـ الح  المؤتمرات والندوات هو ادارة المعرف س  IFLA ال في م ابع ـ ال
 47th session of its activitiesواألربعين 

ا           .4 من جانب آخر      . إن أساس إدارة المعرفة هو استثمار موارد المعلومات واإلستفادة منه
ات مرتبطة   موازي فإن الوظيفة اإلجتماعية األساسية لكا أنواع مراآز المعلومات    والمكتب

تثمار       وارد ومصادر المعلومات     بشكل فعال مع اس ه من              . م ى أن د عل د من التأآي ا الب وهن
واجب العاملين في مراآز المعلومات والمكتبات أن يجعلوا من المعلومات متاحة بأشكال               
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أمين          . وآميات مناسبة  تم ت ات، ي دة بيان ة هي آقاع ة منظم فوظيفة مرآز المعلومات في أي
ي ا   املين ف ل الع ن قب ا م ى معلوماته ه لمالوصول ال ذي يخدم ع ال ة أو المجتم ز نظم  مرآ
 .هماالمعلومات، بغرض تحسين األداء وتطويره في

أمين     .5 ع وت ه، الجم ا تعني ي، فيم ة تعن إن ادارة المعرف دم، ف ا تق ى أساس م رًا، وعل وأخي
راد والمعلومات     التوافق ة،            .  بين األف ة منظم ع، أو أي ا أن      وحيث أن أي مجتم ال يمكن لهم
د            من دون معرفة م    يستمرا   ات باستطاعتها تزوي تجددة، لذا فإن مراآز المعلومات والمكتب

آل مواطن وآل فرد تخدمه ببيئة تؤمن له تعلم المعرفة والوصول اليها، من دون معوقات               
ة،             . أو حواجز  فإدارة المعرفة هي حقل وقطاع أساسي، بل ومرآزي في المجتمع والمنظم

 جزء  وفي المقابل فإن مرآز المعلومات هو لى موارد المعلومات والمعرفة،  تستند أساسًا إ  
  (.Yang.n.d). مهم من هذا القطاع

دة           ات آقاع ز المعلوم ة أو مرآ ة المكتب ون وظيف ا تك تالف انواعه ى اخ ات عل ي المنظم        فف
ا،                   ة الواحدة الوصول اليه راد المنظم للبيانات تمكنها من الحصول على المعلومات، وتسهل على اف

ك المنظمات                وأن تقوم بلعب دور    ل تل ه       .  مهم في تطوير االداء والعمل في مث ومن جانب آخر فإن
ة أو مرآز                  سرة في المكتب ينبغي على افراد المنظمة ان يستثمروا مثل تلك المعلومات المتاحة والمي
از      ى انج ودهم ال ي تق ضرورية الت بة وال رارات المناس اذ الق ن اتخ نهم م ات، بغرض تمكي المعلوم

ولطالما آان شعار   .  االسهام الفعال في نجاح منظمتهم وضمان مستقبل مزدهر لها         مهامهم، وبالتالي 
ضهم     ع بع م م ات، وجمعه ى المعلوم راد ال ب وتوصيل االف و تقري ات ه ز المعلوم ة أو مرآ المكتب

ات  راد والمعلوم بعض، أي األف إن  . Bringing information and people togetherال ف
 فرد من افراد المنظمة، والمجتمع الذي تقوم بخدمته ببيئة مناسبة من            المكتبات تستطيع ان تزود آل    

وعلى هذا األساس فإن ادارة المعرفة هي تطور   . التعلم المعرفي، من دون اية معوقات او تحديدات  
ات، وان         صادر المعلوم ات وم ى المعلوم ستند عل رة، ي ا المعاص ي مجتمعاتن وهري ف رك ج وتح

 ,Yang and Lynch( ظهرت آجزء مهم من هذا التطور والتحرك المكتبة آانت، وال تزال، قد
n. d.(  

  :مواصفات المعلومات المطلوبة للمعرفة
ـدة                دمها مرآز المعلومات جي وهنا ال بد من التأآيد على أنه بغرض أن تكون المعلومات التي يق

وافر عد                     د من ت ع، الب ة أو مجتم ة منظم د من الخصائص     ومفيدة، وقابلة لالستثمار المعرفي في أي
   :ها باآلتيالتي نوجز

 الدقيقة للمعلومات، هذا األساس     ونعني الدقة بها النوعية   ): Accuracy(دقة المعلومات    .1
دة والصحيحة     ا  . فإنه ينبغي أن تكون المعلومات التي تقدم للمستفيد في صورتها الجي وهن

أن م   ات ب ات والمعلوم ة البيان ع ومعالج ى تجمي املين عل أتي  دور الع ات  ي ك البيان ل تل ث
ة        ل المعرفي هي خالي والمعلومات، التي ستتحول إلى المستخدمين والمستفيدين، في الحق

اء ن األخط شمل موضوعيتها   . م ات ي ة المعلوم إن دق ذلك ف ا ): Subjective(آ أي أنه
ز  دة عن التحي ي  ) Nonbiased(تكون بعي ات، وخاصة ف د من المعلوم حيث أن العدي

ار أو اتجاهات محددة،            مجاالت العلوم االجت   ز ألفك ى التحي ل إل د تمي سياسية، ق ة وال ماعي
 .بمعزل عن األنظمة واالتجاهات األخرى المختلفة معها

ه .2 ترجاعها    ): Timely ( الموقوت ات واس ديم المعلوم ب، وتق ت المناس ه التوقي ي ب ونعن
رار في الوقت المناسب           ة، وإن     .  للمستفيد وصاحب الق ديم المعلومات المطلوب  آانت  فتق

رار، في المجال                     جيدة ودقيقة،  بطريقة متأخرة وفي غير موعدها، للباحث أو صانع الق
  .المعرفي قد ال تفيده في شيء

صالحية .3 ة ال ستفيد،    ): Relevance ( والعالق ات الم ة الحتياج ات مالئم أي أن المعلوم
د   . ومنسجمة مع تطلعاته والواجبات المطلوب منه أداءها على الوجه الصحيح           تختلف  وق

ستفيد  ا هو مناسب لباحث وم ى آخر، فم ة الموضوعية والصالحية من شخص إل القيم
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والبد هنا من التأآيد على أن ما ما ورد في           . معين ليس بالضرورة أن يكون مناسبًا آلخر      
الفقرات الثالثة أعاله يؤآد شعار مهم ينبغي أن تؤآد عليه مراآز المعلومات المعاصرة،              

  ت المناسبة، للشخص المناسب، في الوقت المناسبالمعلوما: والذي هو
ونعني به تأمين آل جوانب     ): Comprehensive(أو الشمولية   ) Complete( التكامل   .4

ستفيد وتغطي ذا ةاحتياجات الباحث والم ي ه صان ف  مختلف جوانب موضوعه، دون نق
ه    ه ويحتاج ث عن ذي يبح ن الموضوع ال ب أو ذاك م شمولية م . الجان ارض ال ع وال تتع

ة    صلة الوثيق صالحية وال دة، آال ات الجي مات المعلوم ن س ر م ب األخ  بموضوع الجوان
ا ا ومرونته ث، ودقته ي   . البح ال ف سبة االآتم ا زادت ن ه آلم ذآر أن دير بال ن الج وم

  . المعلومات آلما آانت أآثر فائدة
ل الوضوح             .5 أي أن  ): Clarity( وقد يضيف بعض الكتاب خصائص وصفات أخرى مث

 . ومات بعيدة عن الغموض واللبس والخلط غير المبرر مع موضوعات أخرىتكون المعل
ر         ): Accessibility ( واإلتاحة سهولة المنال  .6 وفرة وغي أي أن إمكانية الوصول إليها مت

ا     ول إليه ي الوص ررة ف ر مب رة غي شقات آبي ث م ل الباح د، وال يحم ث أن . معق حي
ًا في سبيل الوص              ى         الصعوبات والمشقات التي تقف عائق ى المعلومات ستكون عل ول إل

 . حساب التوقيت المطلوب
ق   .7 ة للتحق ة والفحص     ) Verifiability(قابل ة للمراجع ة قابل ات المقدم أي أن المعلوم

 )2002قنديلجي والسامرائي،( والتحقق من صحتها
 

  المعرفة واالستراتيجيات التكنولوجيةإدارة : ًاثالث
 مجاالت المعرفة أن يتابعو تقارير النشاطات والمؤتمرات       اعتاد األفراد والمهتمين في مختلف

إال أنه في العقود القليلة الماضية بدأت األساليب . والوثائق عن طريق األشكال الورقية المختلفة
 من الوسائل األآثر فاعلية خرى، وخاصة المتفاعلة منهااإللكترونية والفيديوية والتسجيلية األ

وقد . لومات والمعارف، وتسجيلها  وبثها وإيصالها إلى المستفيدينوسرعة في الحصول على المع
ساعدت وسائل االتصال، وخاصة وسائل االتصال بعيدة المدى وثورة اإلنترنت والشبكة 

وأصبح من الممكن مساعدة األفراد . العنكبوتية، التي واآبتها، في إيصال وتوزيع المعارف
الوصول إلى األسواق العالمية اإلفتراضية منها  من عالم بماوالمجتمعات عبر مختلف مناطق ال

   .، والتعلم عن بعدوغير اإلفتراضي ، وآذلك الحصول على الخدمات الطبية والصحية عن بعد
  : في نقل المعرفة دور تكنولوجيا المعلومات

ة في       يعتبر دور تكنولوجيا المعلومات، بكل أبعادها وقدراتها، من األمور المهمة والمفتاحي
 عند اللجوء  هنالك عدد من االعتبارات التي ينبغي االنتباه اليهاولكن. يهاتناقل المعرفة والمشارآة ف

  )Denning, 2004( ، يمكن أن نحددها باآلتي نقل المعرفة تكنولوجيا المعلومات فيالى
 ينبغي أن تكون :تجاوب تكنولوجيا المعلومات وتناسبها مع احتياجات المستخدم .1

جهود مستمرة وحثيثة للتأآد من أن تكونولوجيا المعلومات المستخدمة تتناسب هنالك 
آخذين بنظر االعتبار بأن . وتتجاوب مع شتى االحتياجات اآلنية والمستقبلية للمستفيدين

  . مثل هذه االحتياجات تتغير، وإن مواآبة مثل هذه التغييرات ضرورية
 في : وسهولة الوصول إليهاContent structureبنية المحتويات والمضامين  .2

النظم الكبيرة إجراءات الفهرسة والتصنيف تكون ضرورية ومهمة، بغرض تأمين 
  .الوصول السريع والسهل للمواد والمعلومات والمعارف المحفوظة في الوثائق

 ينبغي أن يكون هنالك معايير :متطلبات ومعايير نوعية المضامين والمحتويات .3
ال مضامين ومحتويات جديدة إلى النظام، مما يؤمن السرعة ومواصفات في إضافة وإدخ

 والسهولة في استرجاع المواد المطلوبة
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إنه من الضروري التوجه نحو حيث : عرفة مع النظم المتوفرةتكامل تكنولوجيا الم .4
 مع خيارات التكنولوجيا المتوفرة والموجودة ، ذات الصلة،تكامل تكنولوجيا المعرفة

 .أصًال
 فالحلول التي يمكن أن تنجح  :Scalabilityقابلية على التوسع والتطور القدرة وال .5

 الخاصة بلغة النص المترابط أو ةعنكبوتيمع مجاميع صغيرة، مثل مواقع الشبكة ال
قد ال تكون بالضرورة  مالئمة للمنظمات الكبيرة، التي تعمل بشكل   HTML المتشعب

 واسع وعلى مستوى عالمي
لتأآد من ان الخيارات المتاحة أي ا : Compatibilityبرامجيات  االجهزة والتوافقية .6

  من جهة، في االتصاالت،Bandwidth مع سعة النطاق  ومنسجمةوالمتوفرة متوافقة
 مالتناغ وآذلك .، من الجهة األخرىوآذلك القدرات الحاسوبية المتوفرة للمستخدمين

 بهدف االستثمار ،مستخدمينوقدرات ال  بين التكنولوجياSynchronizationوافق والت
فبرامج المشارآة بالمعرفة الذي يرآز . األمثل إلمكانات الوسائل التكنولوجية المتاحة

على التطوير والتحسين المتزامن  لمجمل النظام، من الناحيتين المتعلقتين بالوسائل 
 نجاحًا من التكنولوجية والتطبيقات والممارسات البشرية هو بالتأآيد سيكون النظام االآثر

 .النظام الذي يرآز على جانب واحد فقط منهما
   تكنولوجيا المعلومات في المشارآة بالمعرفة ونقلهاخطط التالي تصورًا لمتطلباتويمثل الم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   ومتطلباتها في نقل المعرفة دور تكنولوجيا المعلومات) 3(مخطط رقم 
  

أمين تكنولوجيا المعلومات في متطلبات ت

 المشارآة بالمعرفة ونقلها

تجاوب التكنولوجيا مع المستخدم 
Responsive to user

بنية المحتويات والمضامين 
Content structure

معايير نوعية المضامين 
Content quality 

  تكامل مع النظم المتوفرة
gration with existing system

  والقابلية على التوسعالقدرة
Scalability 

التوافقية في االجهزة 
 compatibility والبرامجيات

   وقدراتتوافق التكنولوجيا 
Synchronization المستخدمين 
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  جيا في تحويل أنواع المعرفة وكنولدور الت: ًارابع
ألساسية في  أنواعها وتطوراتها، من الدوافع ا، بكافة تكنولوجيا المعلومات المعاصرة         تعتبر

واستخدام الحلول التكنولوجية لبعض من .  من بناء وتوليد المعرفةتمكين المنظمات واألفراد
طورت عبر العقود القليلة الماضية، وتتم عبر عناصر بناء وتوليد المعرفة تعتبر ظاهرة معاصرة ت

فالتعاون والتشارك بالمعرفة هي من الحلول التي برزت . اإلنترانت والشبكات التكنولوجية األخرى
 Online conferencingعبر تطورات المؤتمرات والحوارات والمناقشات على الخط المباشر 

and forumعلى سبيل المثال ال الحصر .  
تحويل المعرفة الضمنية إلى : التكنولوجيات المستخدمة في آل من العمليات األربعةإن        

معرفة ضمنية، وتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة معلنة، وتحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة 
العلي وآخرون، ( معلنة، وتحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية يمكن أن نوضحها باآلتي

2006(:  
  : Tacit to Tacitحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية  ت.1

الطريقة النموذجية األآثر فاعلية في بناء المعرفة الضمنية والتشارك بها مع اآلخرين        إن 
والتشارك بالخبرة، والتي تكون في الغالب Face-to-face meeting هي اللقاءات وجهًا لوجه 

إال أنه، هنالك جزءًا . فيها تكنولوجيا المعلومات دورًا بحده األدنىلقاءات غير رسمية، والتي تلعب 
متزايدًا  من اللقاءات والتفاعالت بين االشخاص تستخدم إمكانات وسائل االتصال والبحث 

وتستخدم مثل هذه الوسائل إما . Groupwareالمباشر، المعروف بإسم البرامجيات الجماعية 
  .الجتماعات التقليدية، أو في بعض األحيان تكون بديًال عنهااستكماًال لعدد من اللقاءات وا

البرامجيات الجماعية يعتبر نوع عام من برامج التطبيق التي تساعد األفراد للعمل سوية  وتعد       
وإن البرامجيات الجماعية تدعم، إلى حد ما، آل الوجوه األربعة من نقل . في مجاميع عمل أو فرق

، الذي يقدم Lotus Notes البرامجيات الجماعية المعاصرة لوتس نوتس ومن أمثلة. المعرفة
تسهيالت في مجال المشارآة بالوثائق والمناقشات، ويسمح بشتى التطبيقات في مجال المشارآة 

 . بالمعلومات وبناء وتنفيذ خدمة التوافق المتزامن أو الدردشة
 التطبيقات الخاصة باللقاءات المتزامنة في      ومن تجارب المشارآة بالمعرفة والخبرة الغنية هي

 والتي هي واحدة من Real-time on-line meetingالزمن الحقيقي وعلى الخط المباشر 
وتشتمل التطبيقات المتزامنة المباشرة هذه على مؤتمرات فيديوية . خدمات البرامجيات الجماعية
   المجال مثلوهنلك منتجات تجارية في هذا. ونصوص، إضافة إلى الدردشة

Lotus Sametime and Microsoft NetMeeting  
 مشاآل ومحددات البرامجيات الجماعية المستخدمة في بناء المعرفة الضمنية والمشارآة  أما      
وآذلك إيجاد األشخاص الذين يمتلكون . كونة بين المشارآينتتكمن في درجة الثقة المفبها 

 . ترشحوا باإلنضمام إلى المجموعةياإلهتمامات المشترآة، ل
   Tacit to Explicitمعلنة  الضمنية إلى معرفة  تحويل المعرفة.2

المعرفة  ، هي التي تتوجه نحو تحويل Externalizationعملية التجسيد واإلظهار    إن 
والتي شارك بها، ، تشتمل على المعلومات المتعلقة بنماذج فكرية يمكن التالضمنية إلى معرفة معلنة

ونظم المشارآة .  طرحها وإثارتها والحصول على مردودات من خالل الحواريمكن فيما بعد
وان . ذا النوع من التواصل إلى حد ماوالتعاون والبرامجيات الجماعية االخرى تستطيع ان تدعم ه

 وما شابههما، هي من االدوات  Listservs، وخدمة القوائمNewsgroupsمجموعات األخبار 
 فمجموعات االخبار والمنتديات المشابهة .لحصول على معرفة ضمنية غير معلنةمة في االمه

 الوثائق المنتجة من هذه المنتدياتان و. يمكنها ان تسهم بالمعرفة، من خالل طلبات المساعدة
  . تصبح ارشيفات مفيدة للمعرفة
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 وعلى هذا األساس فإن. لمعرفة هذا النوع من ا إنعاش فيوغالبًا ما تسهم  األسئلة واألجوبة       
 الواسع، أو من  قبل المجتمع المطلع من، سواءتكنولوجيا المؤتمرات تمكن من اقتناص المعرفة

 .مجموعة من الخبراء القلة المشارآين
  Explicit to Explicit تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة معلنة .3

رة بشكل واسع وواضح، على اعتبار أن تكنولوجيا        وهذا المجال تسهم فيه التكنولوجيا المعاص
المعلومات والمعرفة تتعامل مع المعلومات والمعارف المنشورة والمتداولة، فهي األقرب إلى 

فحالما يتم فهم واستيعاب واقتناص المعرفة الضمنية غير المعلنة  فإنها تتحول . المعرفة المعلنة
ر، والبريد اإللكتروني، والعروض، وصفحات الويب، عادة الى معرفة معلنة، لتسهم في التقاري
وقد ساعدت التكنولوجيا في تحسين دوافع المشارآة، . لتكون متاحة إلى بقية األفراد والمنظمات

وبالرغم من أن الطريقة . وتقليل المعوقات، في انتاج الوثائق اإللكترونية القابلة للمشارآة بالمعرفة
لمعرفة، وتحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة معلنة، هي آتابة األآثر شيوعًا في المشارآة با

الوثائق، إال أن التكنولوجيا المعاصرة جعلت من الممكن استخدام طرق أخرى من المشارآة 
أصبحت سهلة االستخدام   والتي الرقمية والتسجيالت الفيديوية،والتحويل، مثل التسجيالت الصوتية

يمتلكون القدرة على الوصول إلى مثل هذه التكنولوجيات والمعرفة واالنتاج، وخاصة لهؤالء الذين 
فالشخص الخبير، الذي يمتلك معرفة معلنة قد يجد أنه من األسهل . في استخدامها واستخدام معداتها

الحديث لجهاز تصوير صغير مثبت على الحاسوب، من الكتابة، أو حتى تسجيله صوتيًا عبر 
إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه الوسائل اإللكترونية الرقمية . ام ومتوفرةاجهزة اإللتقاط سهلة االستخد

  . المطلوبةBandwidthمتوفرة عبر شبكات االتصال المتاحة، عندما تتوفر سعة النطاق 
-Nonالبد من اإلشارة هنا إلى أن وسائل النشر واالتصال المعرفية الرقمية غير النصية  و       

text digital mediaحدداتها المتمثلة في صعوبة البحث عنها واستعراضها، فضًال عن  لها م
لذا فإنها، أي . الدقة المطلوبة في تنفيذ، مقارنة بطرق آتابة وطباعة وعرض الوثائق االعتيادية

وسائل التسجيل الصوتية والفيديوية الرقمية، هي أقل استخدامًا بالنسبة إلى المعلومات والمعارف 
 .األخرىاألرشيفية المحفوظة 

  Explicit to Tacit تحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية .4
.        ينبغي أن تساعد التكنولوجيا المستخدمين والباحثين في إيجاد وتشكيل معرفة ضمنية جديدة

فنظام اداة المعرفة ينبغي ان يكون، باالضافة إلى استرجاع المعلومات، أن يسهل التفهم واالستخدام 
وطريقة معالجة المعرفة الضمنية يمكن أن . وهذا ما يقودنا عادة إلى المعرفة. للمعلوماتالمثمر 

، مما يساعد الباحث والمستخدم على فهم  مثال ذلك وضع وثيقة في سياقها الموضوعي. تدعم الفهم
هيم التي اآتشاف العالقة بين الوثائق والمفاإن و. امكانات التطبيق، أو القيمة االحتمالية لمعلوماتها

 .تحملها هذه الوثائق يساعد الباحثين في التعلم عن طريق اآتشاف فضاء المعلومات
ولوجيات باإلمكان استخدامها في تأمين المعرفة الضمنية من الك عدة مجموعات من التكن       هن

خالل التعلم، وخاصة عن طريق المواقع اإللكترونية الخاصة بمى يسمى التعليم على الخط 
ففي داخل المنظمات  . Distance learning، أو التعلم عن بعد  On-line educationاشرالمب

يكون للتعلم على الخط المباشر مثال ميزاته في المسائل التشغيلية، من دون الحاجة إلى الجهد 
آذلك فإن هنالك تطبيقات وأدوات أخرى تدعم موضوعات . المبذول في التنقل والسفر طلبًا التعلم

وهنالك أساليب ووسائل اإليضاح التي تساعد في مساعدة الباحث والمستخدم في . لم عن بعدالتع
فهنالك أنواع شتى من وسائل اإليضاح تشتمل عليها . فهم المعلومات المعروضة بطريقة أسهل

 Browsing وهنالك وسائل تستخدم في المواقع اإللكترونية لكي تجعل من التصفح. الوثائق
 والتحري عن الموضوعات أمر أآثر سهولة وفهمًا، والتي تتمثل في Navigation واالبحار

 ، المستخدم في محرك text-based category treesالتصنيف الشجري المتشعب للنصوص 
ومن األمثلة األخرى في محرآات البحث التي . إضافة إلى رسوم توضيحية. Yahoo البحث ياهو
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 و  Themescapeرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية يمكن االستفادة منها في تحويل المع
VisualNet  

مشاعة للتكنولوجيات المستخدمة في آل من هذه العمليات       ويعكس المخطط التالي أمثلة 
  .المذآورة

  
 
 
  

               
  
  

                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أمثلة مشاعة للتكنولوجيات المستخدمة في تحويل المعرفة) 4(م مخطط رق

 
   المعرفة عبر التكنولوجيات المتاحةمراحل عمليات حصاد: ًاخامس

آذلك . ، في المنظمة لتوليد وتأمين المعرفة هو حل مناسبKnowledge harvesting حصاد المعرفة      
عرفة يمكن أن ينظر له آحل استراتيجي لتوليد المعرفة، حينما فحصاد الم. فإنه حال شامًال يكتسب قبوًال واسعًا

وحصاد المعرفة يناسب الطرائق والتكنولوجيات . يولف ويسخر الميزات التكنولوجية مع السياقات ذات العالقة
 المستخدمة القتناص المعرفة الضمنية المبادرة في األداءات والفعاليات العالية، محولة تلك الخبرة إلى معرفة

 .معلنة، ومن ثم تحويلها إلى المستخدمين
  توضحيها باآلتياد المعرفة التسعة، في المنظمة، يمكن حص ومراحلأما إجراءات       

(Denning, Steve. 2004):  
 Identification of knowledgeتحديد وتشخيص المعرفة : المرحلةاألولى

 اإلجراءات والمعالجات، وآذلك األفراد        ويشتمل التحديد على تأمين خارطة للمعرفة تعكس
. know-how ماذا -الذين يقومون بالمعالجات المتعلقة بتكنولوجيا المعرفة، أو تكنولوجيا اعرف
 top performingوتشتمل هذه الخطوة أيضًا على األشخاص الذين يكون أداءهم في القمة 

peopleوآذلك نشاطاتهم المهمة والحساسة ،their critical activities   

 :تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية، عن طريق
  اللقاءات اإللكترونية، والدردشة

Tacit to Tacit:  
E-Meetings, Synchronous Collaboration (Chat) 

 :ريقتحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة ضمنية، عن ط
  الفيديوية/ الوسائل المنظورة، الوسائل القابلة العرض والعروض المسموعة والمرئية

Explicit to Tacit 
Browsable video/audio of presentations 

 :معلنة، عن طريق الضمنية إلى معرفة تحويل المعرفة
 تعليقات واقتباسات اإلجابات على األسئلة

Tacit to Explicit 
Answering Questions Annotations 

 :، عن طريقالمعرفة المعلنة إلى معرفة معلنة
  بحث في النصوص، وتبويب للوثائق

Explicit to Explicit 
Text Search, Document Categorization 
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  Elicitation of knowledgeإثارة وإنتزاع المعرفة : المرحلة الثانية
       الخبراء والنشاطات ينبغي أن يحددا أوًال، ثم يطلب من الخبراء إيضاحات وتفصيالت عن 

والمعرفة ينبغي أن تجمع من مختلف أقسام المنظمة، وآذلك النشاطات المتعلقة . النشاطات
. يزة تتابع ويستدل عليها، ومن ثم توضع ضمن خارطة إجراءات حصاد المعرفةباألداءات المم

وآما هو الحال في النظم الخبيرة فإن مهندسي المعرفة ينبغي أن يدرآوا بأن الوظيفة األآثر 
صعوبة في توليد النظام الخبير هو إجراءات إنتزاع المعلومات من الخبراء األساسيين الذين هم 

 the process of eliciting information from key performersفضل أصحاب األداء األ
or experts والتي تتعلق بنشاطاتهم التي يؤدونها، والقواعد التي يستخدمونها في صناعة ، 

وعلى هذا األساس فإن هذه المرحلة هي األآثر دقة وحراجة، وإنها ملزمة، حيث أن . القرارات
ع  أصحاب األداء، والذين أصبحوا هم الخبراء، وتمكنت من المنظمة  استطاعت أن تتواصل م

  .تأمين ثقافة تشجع المشارآة في الخبرة
  Knowledge Capturingاالستحواذ على المعرفة : المرحلةالثالثة

     في مرحلة االستحواذ أو انتزاع المعرفة يتم االعتماد على أصحاب األداء األعلى أو األفضل 
top performers ربما الخبراء إن جاز التعبير، ينبغي أن تختزن في شكل منظم تنظيمًا ، أو

حيث أنه في عملية انتزاع المعرفة هنالك آمية جيدة من المعلومات قد تم استخالصها من .  جيدًا
وهنا يتم الترآيز على قواعد القرارات الرئيسية التي تحتاجها إلى . هؤالء أصحاب األداء األفضل

أفضل : ومن امثلة انواع المعرفة التي ينبغي حفظها وانتزاعها وتنظيمها. خزينهاالحفاظ عليها وت
، رموز patterns and samples ، النماذج العينات best practicesالممارسات
 ،  project experiences ، ممارسات وتجارب لمشاريع software codeالبرامجيات

 . information on tools that have usedومعلومات عن الوسائل واألدوات المستخدمة 
وعن طريق اقتناص وتخزين المعلومات فإن عملية حصاد المعرفة تضيف قيمة إلى مستقبل 

  . المنظمة
  Knowledge Organization تنظيم المعرفة : المرحلة الرابعة

حيث . منطقي      وهنا ينبغي أن تنظم وترتب المعرفة، التي تم انتزاعها والحصول عليها، بشكل  
يتم تشييد المعرفة بطريقة نظامية، يمكن من خاللها أن تبنى بناء وظيفيًا، يسمح إلى أي فرد في 

 .المنظمة من استرجاع المعلومات الضرورية منها بشكل سريع وآفوء ومناسب
  Knowledge Applicationتطبيق المعرفة : المرحلة الخامسة

رفة في المنظمة هو أن تكون هذه المنظمة قادرة على إن الغرض األساس من تأمين المع       
إيجاد ضمانة للتطبيقات المعرفية الخبيرة، بواسطة أصحاب األداء المميز، لكي تصبح مثل هذه 

وعلى هذا األساس فإن الجانب المهم في  نظام إدارة . المعرفة مكررة ومضاعفة عند الجميع
. بيقات الحقة، من قبل األفراد العاملين في المنظمةالمعرفة هو أن تتوسع المعرفة وتنتشر إلى تط

وقد . وقد يحتاج إداء وتطبيقات مثل هؤالء األفراد إللى المساعدة والتوجيه في إنجاز وظيفة محددة
ومثل هذا اإلتجاه يمكنـه أن . ال تظهر التطبيقات نتائج آنية، بل ربما تتطور إلى تعلم الفرد المستخدم

-contextمى بالمسـاعدة الحساسة أو الدقيقـة في سياق العمـل يتطـور عن طريق ما يس
sensitive assistanceفهنالك معلومات . ، والتي ينبغي أن تكون جزءًا ال يتجزأ من التطبيق

، ووسائل Terminology، والمصطلحات Descriptionsالمواصفات : للدعم واالسناد، مثل
 لكي يتم والتي ينبغي أن تكون متاحة عند الطلب،،  Examples، األمثلةVisual aidsاإليضاح 

وآذلك أشياء . ت تفصيلية، يتم تجميعهامن األفضل إعطاء آل فرد أدلة وإرشاداو. تحسين األداء
 أخرى ينبغي أن يأخذها باالعتبار، وقرارات ينبغي أن يتخذها، وخطوات ينفذها، وموارد

  .يستشيرها ويعتمد عليها
  Knowledge Recordingالمعرفة تسجيل : المرحلة السادسة
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 انعاش الذاآرة لكي تتماشى مع االستخدام، وهذا  التطبيقات المعرفية في المنظمةتتطلب       
. يتطلب تسجيل التعلم الذي حصل عليه المستخدم، مما يقود إلى نمو في قاعدة بيانات المعرفة

ن فيها باإلمكان اقتناص فإجراءات جمع وحفظ المعلومات ذات العالقة بموضوع محدد، يكو
وهذه الطريقة في الحفاظ على . ومتابعة تاريخ األداء والنشاطات والمنجزات وتهيئتها لالستخدام

فتسجيل المعرفة يعني بأن تطبيقات ما تم عمله . المعرفة تسبب التعلم في بيئة المنظمة ومحيطها
الجيد يساعد المستخدم على فهم آيفية فالتوثيق . وإنجازه ولماذا تم عمله  لن يكون مصيرها النسيان

التعامل مع المواقف المشابهة في المستقبل، وإن أمثلةمتعددة لمواقف مماثلة يمكن أن تحلل بشكلها 
 اإلجمالي

  Knowledge Sharingالمشارآة بالمعرفة : المرحلة السابعة
رك بها، وإال فإن االقتناص        المعرفة التي تم اقتناصها وتسجيلها وتوثيقها ينبغي أن يتم التشا

إضافة إلى ذلك فإن . والتسجيل لن يكون ذو تأثير وذو عالقة، وإن الجهود والتكاليف قد ضاعت
المشارآة ستقود إلى البحث عن اقتناص معرفة أخرى، وبالتالي استخدام المعرفة القديمة إلى جانب 

المنظمة الستخدامها من قبل األفراد وهذه المعرفة باإلمكان توزيعها على عموم . المعرفة الجديدة
 والمجاميع

  Evaluating knowledge creation processتقييم طريقة بناء المعرفة : المرحلة الثامنة
.        التقييم يمكن أن يتم أثناء التطبيق والمشارآة، وهذا ما يكمل ويتمم اجراءات التغذية الراجعة

عض من القواعد المتبعة في صنع القرارات تكون قد ففي خطوة االستباط واالستحواذ هنالك ب
 فإن التقييم ينبغي أن يكون لذا. تالشى عبر الوقتجمعت، وهي ذات قيمة محدودة عادة، وقيمة ت

إضافة إلى جعلها . مستمر حتى يتم تحديث قاعدة البيانات، وإبقاءها ذات معنى وفائدة وارتباط
نبغي أن يشمل التعلم، وذلك من خالل تثمين تأثير المعرفة آذلك فإن التقييم ي. محدودة ما أمكن ذلك
 على إسهامات يقة بناء المعرفة ينبغي أن يرآزومن هذا المنطلق فإن تقييم طر. على األداء الفردي

 .العاملين وأداءهم في لمنظمة
 Improving knowledge creationطريقة بناء المعرفة تحسين  :المرحلة التاسعة

process  
  إن عملية التحسين والتطوير هي اصالحات مستمرة تؤثر على آافة اإلجراءات والعمليات      

فعن طرق التحسين والتطوير، وبالتالي إنسيابية المعرفة في عموم المنظمة، فإن االنتاجية . األخرى
على وهنا البد من التأآيد . والقيم المنظمية المرتبطة باألفراد والمجموعات سوف تتحسن وتتنامى

  .أن التحسين والتطوير ينبغي أن يشتمل على آل جوانب المعرفة وتطبيقاتها في المنظمة
إن القدرة على توليد وحصاد المعرفة قد أصبح حقيقة أساسية في الجوانب التنافسية للدول،        و

فالمنظمات قد تتردد في تخصيص وتأمين الموارد المطلوبة لتطوير . والصناعات، والمنظمات
ومن الطبيعي أن  .  a non-intangible assetsلمعرفة، طالما أنها ممتلكات غير منظورة ا

 بأن مستقبلها ناع القرارص بالمعرفة، لفرض اقناع  المتعلقةلى آلية لقياس الفوائدالمنظمات تحتاج إ
  هاء المراحل التي أتينا على ذآرالتنافسي يعتمد آثيرًا على توليد المعرفة وحصادها، وفي ضو

  
  

  

  

  

  

  

  تحديد وتشخيص المعرفة: 1المرحلة 
Identification of knowledge 

  اع المعرفةإثارة وإنتز: 2مرحلة 
Elicitation of knowledge 
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  يوضح مراحل عمليات حصاد المعرفة عبر التكنولوجيات المتاحة) 5(مخطط رقم 

  
  نتاجات والتوصياتتاإلس: سادسًا

  

طريقة بناء المعرفةتحسين : 9مرحلة   
Improvement of knowledge 

creation process

المشارآة بالمعرفة: 7مرحلة   
Sharing of knowledge 

  تسجيل المعرفة: 6مرحلة 
Recording of knowledge 

  االستحواذ على المعرفة: 3مرحلة 
Capture knowledge 

  تنظيم المعرفة: 4مرحلة 
Organization of knowledge 

  تطبيق المعرفة: 5مرحلة 
Application of knowledge 

  تقييم طريقة بناء المعرفة: 8مرحلة 
Evaluation of knowledge 

creation process
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  عدد من االستنتاجات المستخلصة من هذه الدراسة        من الممكن أن نحدد 
رتب        إن   .1 ر م ذلك فهي جزء أساسي             إدارة المعرفة ما هو إال تعبي ات، ل ط بمصطلح إدارة المعلوم

ات،       .تامن إهتماماتنا نحن المتخصصون في مجال علم المعلوم         وإن الربط بين مراآز المعلوم
املين          . وبين ادارة المعرفة   وهو ربط موفق ينبغي أن يثير حماسنا وتطلعاتنا المشروعة نحن الع

  )والمكتبات(في مجال  المعلومات 
ن الت .2 د م ـدة   ال ب ات جي ز المعلوم دمها مرآ ي يق ات الت ون المعلوم ه بغرض أن تك ى أن د عل أآي

ن     دد م وافر ع ن ت د م ع، الب ة أو مجتم ة منظم ي أي ي ف تثمار المعرف ة لالس دة، وقابل ومفي
 ، المواصفات، مثل الدقة والسرعة، والوضوح والتكامل

ة والمفت               .3 ة        دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو من األمور المهم ل المعرف ة في تناق احي
ل  والمشارآة فيها، مع األخذ باإلعتبار   ارات، مث ا المعلومات    عدد من اإلعتب  ، تجاوب تكنولوجي

 التناغم والتوافق بين التكنولوجيا وقدرات المستخدمينا مع بنية المحتويات وتناسبه
ة ظاهر                 .4 د المعرف اء وتولي ة معاصرة،   يعتبر استخدام الحلول التكنولوجية لبعض من عناصر بن

ة األخرى       ستخدمة في آل من      . تتم عبر اإلنترانت والشبكات التكنولوجي ات الم وإن التكنولوجي
ى          : العمليات األربعة  ضمنية إل ة ال ل المعرف تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية، وتحوي

ى               ة إل ة المعلن ل المعرف ة، وتحوي ة  معرفة معلنة، وتحويل المعرفة المعلنة إلى معرفة معلن  معرف
 ضمنية

دوافع األساسية في                 .5 ا، من ال تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بكافة أنواعها وتطوراته
ة          د المعرف اء وتولي بعض من          . تمكين المنظمات واألفراد من بن ة ل ول التكنولوجي واستخدام الحل

ة الم              ود القليل تم    عناصر بناء وتوليد المعرفة تعتبر ظاهرة معاصرة تطورت عبر العق اضية، وت
  متطلبات ومعايير نوعية المضامين والمحتوياتعبر إلنترانت والشبكات التكنولوجية األخرى

ى  .6 ةينظر إل ه حصاد المعرف ى أن ة، حل  عل د المعرف تراتيجي لتولي زات اس سخر المي ف وي يول
سي   ع ال ة م ةالتكنولوجي ي     .اقات ذات العالق سعة، ف ة الت صاد المعرف ل ح راءات ومراح ا إج أم

ة،           :  فهي مة،المنظ ى المعرف تحديد وتشخيص المعرفة، وإدارة وإنتزاع المعرفة، واإلستحواذ عل
  وتطبيق المعرفة، ثم تسجيلها والمشارآة بها وتقييم وتحسين طريقة بناءهاوتنظيم المعرفة، 
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